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AFWEZIG:

A

Besluitenlijst (openbaar) van
de vergadering van het College
van Burgemeester en
Wethouders

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
23 februari 2021 is vastgesteld.

B

Functieverandering naar
wonen Kruisallee 2 en 2a
Wijnbergen en Braamtseweg 4
Kilder.

W.J.A. Gerritsen

Het college stemt in met:
- Het verlenen van medewerking
aan het realiseren van een
vrijstaande woning aan de
Kruisallee 2a te Wijnbergen en het
hiervoor als salderingslocatie
inzetten van de Braamtseweg 4 te
Kilder, conform het gemeentelijk
functieveranderingsbeleid naar
wonen 201D;
- De bijgevoegde
realisatieovereenkomst;
- De bijgevoegde
planschadeovereenkomst;
- Het opstellen van een
wijzigingsplan van het
bestemmingsplan Buitengebied,
waardoor de agrarische
bestemmingen van de adressen
Kruisallee 2 en 2a te Wijnbergen en
de Braamtseweg 4 te Kilder worden
omgezet naar wonen.

C

Legaliseren bijgebouw achter
Didamseweg 15e Beek

W.J.A. Gerritsen

Het college informeert, conform
bijgevoegde conceptbrief, de
aanvrager dat:
- Er medewerking wordt verleend
voor zover het de vergroting van
het bestemmingsvlak 'Wonen' ter
plaatse van het te legaliseren
bouwwerk achter de woning met
adres Didamseweg 15e in Beek
betreft, mits uit de uitgewerkte
onderbouwing geen sprake blijkt
van belemmeringen die zich
hiertegen verzetten en er een
planschadeovereenkomst wordt
afgesloten;
- Er verder geen medewerking
wordt verleend aan het
herbestemmen van de agrarische
bestemming van het overige deel
van het betreffende perceel.

D

Beleidsregel Wet aanpak
woonoverlast Montferland
2021

P. de Baat

- Burgemeester P. de Baat stelt de
"Beleidsregel Wet aanpak
woonoverlast Montferland 2021"
vast;
- Het college neemt kennis van
"Beleidsregel Wet aanpak
woonoverlast Montferland 2021".

E

Artikel 42 Rv vragen
bouwplannen vm speelveld
Roncallischool

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stemt in met de beantwoording
van het artikel 42 Rvo-verzoek van
de heer J. Menting (CDA) conform
bijgevoegde raadsbrief en;
2. Draagt via de Griffie zorg voor de
verspreiding van de beantwoording
van het verzoek.

F

Hernieuwd verzoek
bestemmingsplanwijziging
Arwe Asbest in Loerbeek

W.J.A. Gerritsen

Het college:
- Stemt in principe in met het
samenvoegen van beide delen van
het bestemmingsvlak 'Bedrijf',
indien uit een ruimtelijke
onderbouwing blijkt dat voldaan
kan worden aan de geldende
randvoorwaarden;
- Stemt in met het omzetten van de
bedrijfsbestemming van Groot
Lobberikweg 4 in 'Wonen;
- Stemt in met het omzetten van de
woonbestemming an Groot
Lobberikweg 3a naar een
aanduiding 'bedrijfswoning' binnen
de nieuwe bedrijfsbestemming;
-Stemt niet in met de realisering
van een grond(stromen)bank als
onderdeel van de landschappelijke
inpassing van de nieuwe
bedrijfsbestemming;
-Stemt niet in met het bieden van
planologische mogelijkheden voor
het periodiek inzetten van een
puinbreekinstallatie;
- Stelt aanvrager in de gelegenheid
om via een ruimtelijke
onderbouwing het plan in
bovenstaande zin uit te werken;
- Stemt in met bijgaand concept
antwoord.

G

Vaststelling wijziging in
subsidieregeling
leefbaarheidsinitiatieven
Montferland 2021

O.G. van Leeuwen

Het college:
- Stelt de subsidieregeling
Leefbaarheidsinitiatieven
Montferland 2021 vast;
- Publiceert de regeling
subsidieregeling
Leefbaarheidsinitiatieven
Montferland 2021.

H

Schuilgelegenheid Oude
Doetinchemseweg 10 te
Zeddam

W.J.A. Gerritsen

Het college wijkt, met toepassing
van de inherente
afwijkingsbevoegdheid, op grond
van artikel 4, lid 3 Bijlage II Bor
(buiten beleid) af van het
bestemmingsplan, om zo
medewerking te kunnen verlenen
aan het door aanvrager op
13 januari 2021 ingediende en op
18 februari 2021 (aangepaste)
bouwplan voor een
schuilgelegenheid voor alpaca's op
het perceel B. nr 290 nabij zijn
woonlocatie Oude
Doetinchemseweg 10 te Zeddam.

I

Verkeersbesluit Loerbeek

O.G. van Leeuwen

Het college stelt m.i.v.
2 maart 2021 een parkeerverbod in
aan de Noorder Markweg, Spoelweg
en Broekweg te Loerbeek i.v.m. een
onveilige situatie.

J

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

